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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 1/4)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ประโยคในขอใดมีการแสดงทรรศนะ 
 1) การไปศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ รถจะออกเดินทางเวลา 06.00 น. 
 2) บุคคลที่ประพฤติดี ประพฤติชอบควรไดรับการยกยองจากคนในสังคม 
 3) น้ําทวมภาคเหนือเมื่อปที่แลว สรางความเสียหายอยางมากกับเกษตรกร 
 4) เจาหนาที่รุดไปยังที่เกิดเหตุพบศพชายไทยไมทราบชื่อนอนเสียชีวิตอยูในบาน  
2. ขอใดปรากฏการใชคําเอกโทษ 
 1) พริกเผ็ดใครใหเผ็ด ฉันใด 
 2) หนามยอมแหลมเองใคร เซี่ยมให 
 3) จันทนกฤษณาไฉน ใครอบ  หอมฤๅ 
 4) วงศแหงนักปราชญได เพราะดวยฉลาดเอง  
3. คําบอกรสในขอใดมีความหมายนัยตรง 
 1) ฉันวาเงาะไมฝาดนะ ออกจะอรอย 
 2) เรื่องนี้เผ็ดรอนถึงใจ เธอเลาไดสนุกจริงๆ เลย 
 3) งานนี้กรอยเหลือเกินเพราะเธอไมมาเพียงคนเดียว 
 4) ไมมีทางที่หญิงแพรวจะไปเที่ยวกับพวกเราหรอก เค็มเปนเกลือแบบนั้น  
4.  “หลังจากไมไดเจอกันนานนับสิบป มัทเลาเรื่องราวของตัวเองใหเพื่อนฟง

ตลอดการรับประทานอาหาร” 
 ขอใดเปนการประเมินผลการพูดของมัทไดเหมาะสมที่สุด 
 1) พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป 
 2) รูจักสรางบรรยากาศใหเปนกันเอง 
 3) สามารถใชสํานวนภาษาไดอยางคลองแคลว 
 4) ขาดการวิเคราะหโอกาสและสถานการณในการพูด  
5.  การพรางตัวเปนการซอนตัว โดยปกปดตัวมันเองใหรอดพนจากอันตราย 

รวมถึงการเลียนแบบ ซึ่งเปนพฤติกรรมการเลียนแบบใหตัวมันเหมือนสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่นเพื่อตบตาสัตวตางๆ ใหเขาใจมันผิดไป นับเปนความสามารถทาง
วิวัฒนาการ ที่พวกมันสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางแนบเนียน 
เพราะผูที่แข็งแกรงและปรับตัวเองไดเทานั้นจึงจะสามารถอยูรอด 

  การพรางกายของสัตว มันทําเพื่อเปนทั้งการซอนตัวเพื่อรักษาชีวิตจากเหลา
นักลา หรือบางก็ทําเพื่อตบตาเหยื่อในฐานะนักลาเสียเอง เพราะผูลาก็ใชวา
จะตองเลนเกมรุกเขาหาเหยื่อเสมอไป นักลาบางตัวจึงเลือกที่จะทําตัวกลมกลืน
ไปกับสิ่งแวดลอมเพื่อซุมรอเหยื่อที่เขามาหามันเองอยางสงบนิ่ง 

     (“การพรางกาย” เมื่อสัตวเลนซอนหา) 
 ขอความขางตนเปนการแสดงทรรศนะประเภทใด 
 1) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง 
 2) ทรรศนะเชิงนโยบาย 
 3) ทรรศนะเชิงประเมินคา 
 4) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริงและเชิงนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. การสรางความเขาใจกันระหวางคนไทยที่นับถือศาสนาตางกัน ควรปฏิบัติอยางไร 
 1) จัดกิจกรรมรวมกัน  
 2) เขารวมพิธีทางศาสนาของศาสนาอื่นๆ 
 3) เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
 4) นําประเพณีทางศาสนามาผสมผสานกัน  
2. ขอใดไมใชวัตถุประสงคสําคัญของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 1) เพื่อกีดกันทางการคากับประเทศนอกกลุมสมาชิก 
 2) เพื่อสรางอํานาจตอรองทางการคา 
 3) เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก 
 4) เพื่อพัฒนาระบบการขนสงและคมนาคมใหเชื่อมโยงถึงกัน  
3. ถานักเรียนตองการจะเดินทางพิชิตยอดเขาอะคองคากัว ซึ่งเปนยอดเขาที่สูงที่สุด

ในทวีปอเมริกาใต นักเรียนจะตองไปที่ประเทศใด 
 1) บราซิล 2) ชิลี 3) อารเจนตินา 4) อุรุกวัย  
4. เปาหมายสูงสุดของการเรียนรูประวัติศาสตรคืออะไร 
 1) ไมตองการใหเกิด “ประวัติศาสตรซ้ํารอย” 
 2) เรียนรูประวัติศาสตรจากประสบการณของผูอื่นและสังคมอื่น 
 3) เขาใจสังคมอดีต ใหใกลเคียงความจริงเพื่อเขาใจสังคมปจจุบัน 
 4) ทราบความเปนมาในอดีตเพื่อเปนชองทางขจัดปญหาปจจุบันได  
5. ทวีปใดเปนจุดกําเนิดของสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 
 1) ทวีปอเมริกาเหนือ  2) ทวีปยุโรป 
 3) ทวีปแอฟริกา   4) ทวีปเอเชีย 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) บุคคลที่ประพฤติดี ประพฤติชอบควรไดรับการยกยองจากคนใน

สังคม 
   มีคําแสดงทรรศนะ คือ คําวา “ควร”  
2. เฉลย 2) หนามยอมแหลมเองใคร    เซี่ยมให 
   คําเอกโทษ หมายถึง คําที่จําเปนตองเปลี่ยนมาใชรูปวรรณยุกตเอก

เพื่อใหไดลักษณะบังคับ  
   คําวา “เซี่ยม” เปนคําเอกโทษ ของคําวา “เสี้ยม”  
3. เฉลย 1) ฉันวาเงาะไมฝาดนะ ออกจะอรอย 
   คําวา “ฝาด” มีความหมายนัยตรงบอกรสชาติ 
  2) เรื่องนี้เผ็ดรอนถึงใจ เธอเลาไดสนุกจริงๆ เลย 
   คําวา “เผ็ด” มีความหมายเชิงอุปมา ไมไดกลาวถึงรสชาติอาหาร       

แตกลาวถึงความสนุกสนาน หรือความนาสนใจ หรือความตื่นเตนของเรื่อง 

  3) งานนี้กรอยเหลือเกินเพราะเธอไมมาเพียงคนเดียว 
   คําวา “กรอย” มีความหมายเชิงอุปมา ไมไดกลาวถึงรสชาติอาหาร 

แตกลาวถึงความไมสนุกสนาน 
  4) ไมมีทางที่หญิงแพรวจะไปเที่ยวกับพวกเราหรอก เค็มเปนเกลือแบบนั้น  
   คําวา “เค็ม” มีความหมายเชิงอุปมา ไมไดกลาวถึงรสชาติอาหาร 

แตกลาวถึงความประหยัดมัธยัสถจนเกินไป  
4. เฉลย 1) พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป 
   มัทเลาเรื่องราวของตนตลอดการรับประทานอาหารซึ่งหากทําเชนนี้จะ

ทําใหคูสนทนารูสึกเบื่อหนายเหมือนผูกขาดการพูดอยูฝายเดียว  
5. เฉลย 1) ทรรศนะเชิงขอเท็จจริง 
   ขอความที่กําหนดไวเปนการแสดงทรรศนะประเภทเชิงขอเท็จจริง 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 3) เคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน 
   การเคารพในความเชื่อทางศาสนา หรือพิธีกรรมตางๆ และไมดูหมิ่น

หลักธรรมคําสอนของศาสนาอื่นๆ ถือเปนการใหเกียรติซึ่งกันและกันในการ   
อยูรวมกันอยางสันติสุข  

2. เฉลย 3) เพื่อเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก 
   ไมเปนวัตถุประสงคในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
  1), 2) และ 4) เปนวัตถุประสงคในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน   
3. เฉลย 3) อารเจนตินา 
   เทือกเขาแอนดิสซึ่งเปนเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก อยูในทวีปอเมริกาใต 

มียอดเขาอะคองคากัวเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต อยูในประเทศ
อารเจนตินา  

4. เฉลย 3) เขาใจสังคมอดีต ใหใกลเคียงความจริงเพื่อเขาใจสังคมปจจุบัน 
   การเรียนรูในวิชาประวัติศาสตรเพื่อศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งมีพัฒนาการ หรือสงผลถึงปจจุบัน เพื่อใหเขาใจอดีตและ
ปรับใชกับปจจุบันไดอยางเหมาะสมตามยุคสมัย  

5. เฉลย 2) ทวีปยุโรป 
   สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1914-1918) มหาอํานาจยุโรปแบงเปน 

2 ฝาย คือ มหาอํานาจกลาง (Central Powers) ประกอบดวย เยอรมัน 
ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาลี กับฝายสัมพันธมิตร (The Allies) ประกอบดวย 
อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย 

   จุดเริ่มตนของสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่ออารค ดยุคฟรานซิน 
เฟอรดินัลด มกุฎราชกุมารแหงออสเตรีย-ฮังการี และพระชายาถูกลอบ    
ปลงพระชนมที่แควนบอสเนีย โดยนักศึกษาชาวเซอรเบีย รัฐบาลออสเตรีย-
ฮังการีจึงบุกเซอรเบีย และไดรับการสนับสนุนจากเยอรมัน ฝายรัสเซียก็
สนับสนุนเซอรเบีย โดยมีฝรั่งเศสรวมดวย เยอรมันเรียกรองมิใหรัสเซียและ
ฝรั่งเศสเขาแทรกแซงแตไมไดผล เยอรมันจึงประกาศสงครามกับรัสเซีย ภายหลัง
อังกฤษก็ประกาศสงครามกับเยอรมัน สวนอิตาลีเขารวมกับฝายมหาอํานาจกลาง 
ในป ค.ศ. 1915 

   สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มตนในป ค.ศ. 1939 สิ้นสุดในป ค.ศ. 1945 
จุดเริ่มตนของสงครามเกิดขึ้นเมื่อเยอรมันบุกฉนวนโปแลนด ซึ่งขณะนั้นอยู
ภายใตการปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส อังกฤษและฝรั่งเศสจึงประกาศ
สงครามกับเยอรมัน มหาอํานาจแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายอักษะ มีเยอรมัน 
อิตาลี และญี่ปุน สวนฝายสัมพันธมิตรมี อังกฤษ ฝรั่งเศส โซเวียต และ
สหรัฐอเมริกา 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


